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    TANIM:

Modern biyoteknoloji teknikleri 
kullanılarak dogal süreçler ile edinilmesi 
mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış 
organizmalara;

Genetik Yapıları Degiştirilmiş Organizma    
(Genetically Modified Organisms=GMO) 
adı verilmektedir. 

GDO



    

 TANIM   :

 Biyoteknolojik yöntemlerle kendi türü 
haricinde bir türden gen aktarılarak belirli 
özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da 
mikroorganizmalara;

   “Genetiği Değiştirilmiş Organizma” (GDO) 
ya da kısaca 

   “transgenik”

GDO



    

 1970’li yıllarda;

• Bir DNA’dan spesifik bir 

   genin nasıl ekstrakte edildiğini,

• Farklı bir organizmaya nasıl aktarıldığını,

• Aktarılan organizmada orijinal organizmada olduğu 
gibi aynı proteini ürettirmeye devam ettiğini…

 

TARİHÇE



    

1. Pest dirençlilik geninin izole edilmesi

2. Kopyalanması 

3. Hedef bitki DNA’sına aktarılması 

4. Aktarılan genin modifiye edilen 
bitkide istenilen etkiyi göstermesi 

Pestlere Dirençli Bitki

TARİHÇE



    

•   1967, ABD

         Lenapo patatesi, kuru maddesi 
yüksek

• 1979, Cornell Üniversitesi

         Rekombinant Bovine Somatotropin 
(rBST)

• 1980, ABD (Monsanto Corp.), Almanya 
(Max Planck Enstitüsü)

        Patojen Agrobacterium tumefaciens 
 transgenik bitki

TARİHÇE



    

Biyoteknolojik Ürünlerin Küresel Alanı
 Milyon Hektar (1996-2006)



    



    



    



    

         Bitkisel Üretimde : 

  Gıda üretimi ve kalitesinin artırılması  

  İnsektisit ve herbisitlere karşı 
dayanıklılık, hastalık, stres, patojenlere 
biyolojik savunma 

  Çevre koşullarına tolerans, 

  Azot fiksasyonu ve ürün miktarının 
geliştirilmesi, 

  Geç olgunlaşma,
  Muhafaza süresi ve organoleptik 

kalitenin artırılması, 

Genetik Değiştirme Teknolojisi
AMAÇ :



    

• GD HAYVANLARIN GIDA AMAÇLI KULLANIMI   :

• Et, süt, yumurta vb. verimlerinin artırılması, 

• Somodotropin teşvik eden gen… sığırlarda et-süt üretiminin…

• Peynir üretimi için kazein miktarının artırılması,

• Laktoza duyarlı tüketiciler için laktozun sütten çıkarılması,

• Kümes hayvanlarına düşük kolesterollü yumurta…

• Sazan, kedi balığı, somon, kiremit balığı vb.

• 20 çeşit balıkta büyüme artışı,

• Soğuğa dayanıklılık artışı sağlayan genlerin aktarımı…

Genetik Değiştirme Teknolojisi
AMAÇ :



    

A genetically-modified AquAdvantage salmon, top, next to a 
control salmon of the same age 

Chickens that have been engineered with mouse genes 

http://www.reuters.com/article/slideshow?articleId=USN1839524720080918&slide=1


    

Genetik Değiştirme Teknolojisi
AMAÇ :

         Hastalıklarının Tedavisinde ve Organ Naklinde :

  Hastalıkların hayvan modellerinde araştırılması,
  GD hayvanlar, sütlerinde rekombinant proteinleri üretmek, 

  Aşı ve ilaç üretimi

  İnsan sütüne benzer inek sütü yapımında,
  Hastalara organ nakli için uzun bekleme periyotları, 

  Keçi, koyun ve domuz…klonlanabilir…kalp, karaciğer, böbrek 
vb. insana nakil

  Doku reddine sebep olan hücre yüzeyi moleküllerini 
taşımayan hayvanlar… 



    

- Genetiği değiştirilmiş hayvan elde etme:

- Dolly adlı kuzunun klonlanması…

- Genetiği değiştirilmiş hayvanlar biyomedikal 
araştırmalarda…

-ÖR: Genetiği değiştirilmiş kuzuya, 

- Hemofili hastaları için… pıhtılaşma faktörü… faktör-9’u 
kodlayan insan geni,

- Bu protein hayvanın sütünde bol miktarda üretilmiş…

Genetik Değiştirme Teknolojisi

HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ:



    

-Diğer bir örnek:
- Antitrombin III, tromboembolik sorunlu hastalar…

- İnsan hemoglobini, serum albumini, 

- doku plazminojen aktivatörü, 

- alfa-1antitripsini, çeşitli aşı proteinleri, 

- monoklonal antikorlar, 

- vb. terapötik proteinler,

  GD hayvanlarda üretilmekte…

Genetik Değiştirme Teknolojisi

HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ   :



    

GD MİKROORGANİZMALAR (BAKTERİLER, MAYALAR VE KÜFLER):

-Endüstriyel üretim…

- Ekmek, peynir vb. mayalama teknolojisi, 

- Enzim ve gıda katkı maddesi aminoasitler,

- Mikroorganizma kökenli olmayan protein üretimi…

- ÖR: Aşı… saflaştırılmış protein üretiminde rutin, 

- Çevre sektörü… Biyoremediasyon ve çevre koruma çalışmaları…

 

- Konakçı hücreye girerek genleri hücreye aktaran GD virus ve bakteriler… 

- Bitkilere gen aktarımında, 

Genetik Değiştirme Teknolojisi
AMAÇ :



    

BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ   :

- DNA extraction

- Gene cloning

- Gene design

- Transformation

injection, 

gene guns, 

agrobacterium

- Demonstration

Genetik Değiştirme Teknolojisi



    



    



    

HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ   :

1- DNA’nın memelilerde yumurta pronükleusuna 

   Balıklarda yumurta sitoplazmasına mikroenjeksiyonu

2- Yumurtaya nükleusun transferi

Genetik Değiştirme Teknolojisi



    

- Besinlerin kalitesinin ve sağlığa yönelik faydalarının,

- Gıda üretiminin,

-     Meyve ve sebzelerin raf ömrü ve organoleptik 

kalitelerinin,

- Bitkisel ürün veriminin ARTIRILMASI, 

-     Hastalık, stres, pestisit, herbisit ve viruslara karşı 

biyolojik savunma,

GDO’ların Potansiyel Faydaları



    

- Et, süt ve canlı hayvan kalite ve kantitesinin 

iyileştirilmesi,

-     Yenilebilir aşı ve ilaç üretiminin sağlanması, 

-     İnsan hastalıklarının tedavisinde ve organ naklinde 

kullanılması, 

-     Bio-fabrikalar ve endüstriyel kullanım: ürün ham 

maddesi üretimi,

-     Çevresel : Biyoremediasyon (toksik ve endüstriyel 

atık arıtırılması).

GDO’ların Potansiyel Faydaları



    

GIDA GÜVENLİĞİ:

- Uzun dönemdeki etkileri: net bir bilgi yok…

- Rekombinant DNA’nın insana yatay gen transferi…

- Genlerin insan bağırsak mikroflorasında veya insan ya da 

hayvan genomunda yer alıp almayacağı, bunun sonuçları…

- DNA sindirim sisteminde; sıcaklık, pH, basınç, reaktif 

kimyasallar, enzimatik aktivitelere maruz, parçalanıp 

sindirilir…

  GDO’ların Potansiyel Riskleri



    

GIDA GÜVENLİĞİ:

 

• Bu parçalanma yetersiz kalırsa? DNA stabil kalırsa? 

• DNA parçalanmadan, sekum ve kolona… (DNA parçalama 

aktivitesinin en az, mikrofloranın yüksek) ulaşırsa?

• Antibiyotik direnç genlerinin insan bağırsak mikroflorasına 

veya patojen mikroorganizmalara aktarılması…

• Çalışmalar, mısırla beslenen sığır ve tavuklarda mısır 

kloroplast DNA’sının çeşitli dokulara girdiğini…

  GDO’ların Potansiyel Riskleri



    

ALLERJİK REAKSİYONLAR:

- Brezilya fındığında bulunan bir genin soyaya aktarılması,

- Brezilya fındığına allerjili tüketicilerde allerjik reaksiyonlara neden 

olması ile somut olarak kanıtlanmış…

- Transgenlerin, genom üzerindeki doğal bir toksinin düzenleme 

bölgesini etkileyerek toksin üretimine neden olabileceği ?…

 

  GDO’ların Potansiyel Riskleri



    

TERMİNATÖR TEKNOLOJİSİ :

- Terminatör teknolojisi: biyoteknoloji şirketlerinin patentleri kendilerine ait olan, 

bir sonraki yıl yeniden üretilmelerine engel olmak için geliştirdikleri kısır bitki 

tekn….

- Çiftçilerin her yıl uluslararası şirketlerden tohum satın almaları…

- Bu şirketlere bağımlılık ve tohumların yüksek fiyata satılması… 

- Spesifik GDO’lar için spesifik kimyasal ilaç… çiftçiler bu ürünleri almak 

zorunda…

 

  GDO’ların Potansiyel Riskleri



    

GD GIDALARIN ETİKETLENMESİ :

- AB yönetmelikleri herhangi bir gıda ürünü geleneksel benzerlerinden 

farklılaştığı anda GDO kökenli olduğunun etiketlenmesi gerektiği…

 - ABD’de FDA, GDO’ların etiketlenmesine karşı…

- Amerikan Tıp Birliği (AMA) GD gıdalar için tüketici güvenliğinin henüz 

açık olmadığını…

ETİKETLEME:

- Tüketmek isteyen… uzak durmak isteyen tüketicilere imkân…

- Ürünlerin kalitesini test edebilmelerine imkân…

  GDO’ların Potansiyel Riskleri



    



    

ÇEVRESEL KAYGILAR :

- Türler arasında gen kaçışının doğal ekosistemde oluşturacağı riskler …

 - GD bitkiler, doğal türlerle rekabet ederek onların ortadan kalkmasına …

- Çapraz tozlaşma… yeni genetik özelliklerin doğal, yabani türlere …

- Bitkilerin çürümesi… bitki DNA’ları.. dayanıklılık genleri toprak 

mikroorganizmaları tarafından …

- Uzun vadede dirençli mikroorganizma, yabani ot ve böceklerin ortaya 

çıkması…

- Tarımsal kimyasallara (herbisit, pestisit ve gübreler) olan bağlılığı daha 

da artması…

  GDO’ların Potansiyel Riskleri



    

BİYOLOJİK VE GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN TEHDİDİ :

- Genetik çeşitliliğin kaybı, ekosistemdeki tür dağılımının ve dengenin 

bozulması…

 - Genetik kaynakları zengin ülkelerin gen kaynakları tehdit altına …

- Birkaç ürün çeşidinin evrensel olarak benimsenmesi fikri…

- Ürünlerdeki genetik çeşitliliği tehlikeye atılıyor…

  GDO’ların Potansiyel Riskleri



    

 1- Protein bazlı metodlar

 2- DNA bazlı metodlar  

- ELISA ve bioassay yöntemleri GDO kontaminasyonlarında spesifik 

proteinlerin tespiti amacıyla…

- PCR genetik olarak değiştirilmiş ürün ve gıdalarda belli bir geni hedef 

alarak bu geni çoğaltmak için…

- Son yıllarda daha spesifik PCR yöntemleri (construct veya event 

specific PCR) geliştirilerek modifikasyonun niteliğinin saptanması…

  GDO ANALİZ YÖNTEMLERİ



    

- AB’ye girmesi ve üretimi izne tabi…

- Güvenilir (çevresel ve sağlık riskleri) ve izlenebilir olması…

- AB’de satılan gıda ve yemler.. % 0.9’dan fazla.. GDO’ya dair bir etiket…

- Teknik olarak engellenemeyen (çapraz tozlaşma, hasat, saklama ve 

taşıma koşulları)… % 0.9’u geçmeyecek…

- Paketli olmayan ürünlerde ibarelerin ürüne çok yakın bir yerde, açıkça, 

belirgin bir şekilde görünüyor olması (ör: raf üzerine bir not yazılarak) …

  AB’ de GDO’LARA İLİŞKİN YASAL 

DÜZENLEMELER 



    

- Biyogüvenlik Kanunu (18.3.2010 tarihli 5977 sayılı) :

 - Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik 

(13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı R.G.) :

- Riskleri engellemek, insan, hayvan ve bitki sağlığı, çevre, biyolojik çeşitliliğin 

korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla biyogüvenlik sisteminin 

kurulması ve uygulanması, bu faaliyetlerin denetlenmesi, düzenlenmesi ve 

izlenmesi…

- Ayırt edici kimlik ve etiketleme…

- Risk kavramları…

- İthalat için izin, Ar-ge için izin, üretim yasak…

- Sağlık, çevre, çeşitlilik, biy.denge, firma yetersizliği vs. iptal…

- İzin alınsa bile bebe ürünlerine… yasak… hapis cezası…

  TÜRKİYE’DE YÜRÜRLÜKTE OLAN YASAL 
DÜZENLEMELER 



    

 
  - Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair    

Yönetmelik (17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı)

 
  - Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik 

(27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı)

  TÜRKİYE’DE YÜRÜRLÜKTE OLAN YASAL 
DÜZENLEMELER 



    

GDO oldukça önemli bir teknolojidir. 

Mısır ve soyadan üretilen :

• Yağ, un, nişasta, glikoz şurubu, sakkaroz, fruktoz içeren gıdalar; 

• Bisküvi, kraker, pudingler, bitkisel yağlar, şekerlemeler, çikolatalar, 
hazır çorbalar,

• Mısır ve soyayı yem olarak tüketen kanatlı ve çiftlik hayvanlardan 
elde edilen gıdalar,

• GDO’lu olma riski taşıyan ürünlerin başında 

• Bu ürünlerin özellikle insan sağlığı üzerinde uzun dönemde 
oluşturacağı etkiler ise yeterince bilinmemekte… 

  SONUÇ 



    

• Bu ürünlerin genetik çeşitliliği tehdit etmesi durumunda geri dönüşü 
olmayan bir sürece de girilecek,

• Biyogüvenlik yasası çerçevesinde Biyogüvenlik Kurulunun etkin bir 
şekilde görev yapması,

• Yasa ile belirtilen kontroller aksatılmamalı,

• Yaptırımlar mutlaka uygulanmalı,

• Muhakkak gıda ürünleri etiketlerinde, içindekiler bölümüne, GDO’ya 
dair bilgilerin yazılması mecburiyeti getirilmelidir. 

  SONUÇ 



    TEŞEKKÜR EDERİM
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